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Beperking van de gezondheids-
risico’s van een eiwitrijk dieet 
Ir. Willem Koert

Voedingswetenschappers huiveren dikwijls als ze horen over de manier waarop krachtsporters hun dieet samen-
stellen. Producten als rood vlees, eieren en zuivel verhogen volgens studies de kans op hartaanvallen en kanker. 
Krachttraining weegt de bezwaren en zoekt naar alternatieven.

Een dagelijkse eiwitinname van twee tot 
drie gram eiwitten per kilo lichaams-
gewicht per dag is in de krachtsport niet 
ongewoon. Sporters halen die eiwitten 
vaak uit voedingsmiddelen, waarvan epi-
demiologen hebben vastgesteld dat ze 
de kans op chronische ziekten verhogen. 
Dat blijkt tenminste uit studies naar de 
effecten van een dieetpatroon op grote 
groepen mensen. 

Dit artikel is niet bedoeld om angst aan 
te jagen. De verhoogde risico’s die de 
epidemiologen hebben gevonden, en die 
hieronder aan de orde zullen komen, 
liggen in de orde van grootte van enkele 
tientallen procenten. Een verdubbeling 
van de kans op een aandoening, laat staan 
een verdrievoudiging, wordt zelden in 
voedingsonderzoek gevonden. Ter vergelij-
king: rokers hebben zo’n twintig keer meer 
kans op longkanker dan niet-rokers. Dan 
praat je dus over een verhoogde kans van 
tweeduizend procent. In combinatie met 
geregeld alcohol drinken neemt de kans 
op kanker zelfs met drieduizend procent 
toe. Dat wil niet zeggen dat voedingsfac-
toren ‘dus’ onbelangrijk zijn. Ook het 
verlagen van de kans op een aandoening 
met enkele tientallen procenten kan de 
moeite waard zijn. Bovendien zijn de 
epidemiologische gegevens ontleend aan 
studies onder personen met een doorsnee 
voedingspatroon, niet op onderzoeken 
onder krachtsporters met hun in sommige 
opzichten ongewone dieetpatronen. Als 
bij wijze van spreken onderzoeken laten 
zien dat het consumeren van één ei per 
dag de kans op hart- en vaatziekten een 
beetje verhoogt, dan hoeven consumenten 
die elke dag een ei verorberen zich mis-

boven de twintig gram rood vlees per dag, 
dan is je kans 1,3 procent.I  
Het organische ijzer in rood vlees is de 
kwalijke factor volgens een recente theo-
rie. Het lichaam neemt die vorm van ijzer 
uitstekend op, beter dan het ijzer in plan-
ten en beter dan het ijzer in supplementen. 
In een portie rundvlees van 125 gram zit 
zo’n drie milligram. Het ijzer zorgt ervoor 
dat het erfelijk materiaal van de darmcellen 
wordt beschadigd. Het lijkt erop dat het 
proces wordt afgeremd als je met je vlees 
ook calciumII, bladgroenIII of onverteer-
bare vezelsIV consumeert. Calcium zorgt 
voor de vorming van een substantie die 
de darmen beschermt. Chlorofyl remt de 
opname van organisch ijzer en hoe vezels 
precies werken is nog onbekend. Hoe dan 
ook, er is van alles te zeggen om je bief-
stuk te stacken met spinazie en je maaltijd 
af te sluiten met magere kwark en muesli.
Een alternatief voor rood vlees is kipfilet, 
kalkoen of vis. In een portie gebakken 
kipfilet van 125 gram zit meer dan dertig 
gram eiwit, vier gram vetten en minder dan 
de helft van het ijzer dat je in rundvlees 
aantreft. In een portie gebakken vis zit 
27 gram eiwitten, en de vetten hebben 
een positief effect op de gezondheid. In 
de hierboven genoemde Europese studie 
bleek vis bijvoorbeeld de kans op darm-
kanker te verlagen. 

Vlees in de vorm van junk food – knak-
worsten, rookworsten, smac en andere 
vormen van ‘processed meat’- zijn uiter-
aard geen alternatief. Die bevatten niet 
alleen veel vet, maar verhogen in tal van 
studies de kans op darmkanker nog meer 
dan het magere roodvlees. Waarschijnlijk 
verwerkt de voedingsindustrie bloed of 

schien geen zorgen te maken. Maar dat 
geldt niet voor sporters die elke dag een 
dozijn eieren soldaat maken. 
Hieronder zullen we een aantal product-
groepen behandelen, die volgens studies 
enig gezondheidsrisico geven.

Rood vlees

Voedingswetenschappers noemen rund- 
en varkensvlees ‘rood vlees’. Rood vlees is 
een superieure eiwitbron. Varkenshaasjes, 
schnitzels, hamlappen, biefstukken en tar-
taar bestaan bijna geheel uit eiwit. Een 
gebakken stukje mager rundvlees van 125 
gram bevat bijvoorbeeld maar liefst 55 
gram eiwit. De hoeveelheid koolhydraten 
is te verwaarlozen, de hoeveelheid vetten 
is inclusief bakboter zo’n zeven gram. 
Mager varkensvlees scoort ook goed. Een 
portie gebakken varkensvlees van 125 
gram bevat ongeveer dertig gram eiwit en 
vier gram vetten. Geen wonder dat kracht-
sporters graag mager vlees in hun dieet 
opnemen en mager roodvlees soms zelfs 
als belangrijkste eiwitbron gebruiken.
Onverstandig, zeggen epidemiologen. 
De consumptie van rood vlees verhoogt 
de kans op darmkanker, één van de 
meest voorkomende kankersoorten. In 
een recente grote Europese studie bleek 
dat mensen die elke dag meer dan 160 
gram rood vlees hadden gegeten veertig 
procent meer kans op darmkanker hadden 
dan mensen die gemiddeld niet ver boven 
de twintig gram per dag uitkwamen. Ben 
je vijftig jaar oud, en heb je elke dag 160 
gram rood vlees of meer gegeten, dan is 
de kans dat je binnen tien jaar darmkan-
ker ontwikkelt 1,9 procent. Kwam je niet 
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organen als lever en hart in die produc-
ten. Daarin vind je nog meer ijzer dan in 
spiervlees. 

Er zijn ook verbanden gevonden tussen de 
inname van vlees en prostaatkankerV, hart- 
en vaatziektenVI en alvleesklierkankerVII. 
Het mechanisme is niet duidelijk, maar ook 
in die wetenschappelijke discussies duikt 
de ijzertheorie op. Vis en kip lijken de 
risico’s niet te verhogen en soms – zeker 
in het geval van vis – te verlagen. 
Voor de goede orde: uit de studies blijkt 
niet dat het goed is om vlees volledig te mij-
den. Niet vanuit gezondheidskundig oog-
punt tenminste. Vegetariërs eten in theorie 
gezond, maar leven desondanks niet langer 
dan omnivoren.VIII Waarschijnlijk lopen 
vegetariërs toch een aantal gezondheidsbe-
vorderende stoffen mis, die vleeseters wel 
binnenkrijgen. 

Zuivel

Krachtsporters halen hun meeste eiwitten, 
direct of indirect, uit de melk van de koe. 
Melk, yoghurt, kwark, caseïne en wei-eiwit 
zijn allemaal zuivelproducten. De eiwitten 
in zuivel hebben een hoge biologische 
waarde, zuivel is dankzij landbouwsubsi-
dies goedkoop en de hoeveelheid eiwit in 
magere zuivelproducten is aanzienlijk. In 
een pot magere kwark van 450 gram vind 
je bijvoorbeeld nauwelijks vetten, vijftien 
gram koolhydraten en een kleine 35 gram 
eiwitten. 

Hoewel de industrie waakt over het gezon-
de imago van zuivel, wordt steeds duide-
lijker dat er ook zoiets bestaat als teveel 
zuivel. Ook als we de vetten in zuivel even 
achterwege laten – ze zijn niet zo gezond 
voor hart- en bloedvaten – hebben studies 
ook van een hoge inname van magere zuivel 
negatieve gezondheidseffecten aangetoond. 
In een recente overzichtsstudie hadden 
‘heavy consumers’ van zuivel zo’n dertig 
procent meer kans op prostaatkanker dan 
‘light consumers’. Het effect was signifi-
cant, maar niet wereldschokkend, aldus de 
onderzoekers.IX Bij vrouwen is wel eens 
een verhoogde kans op borstkanker gevon-
den bij veelconsumenten van melk. 

De kwalijke factor in zuivel is calcium, ver-
moeden onderzoekers als Walter Willett en 
Ed Giovannucci. Het calcium vermindert 
in het lichaam de beschikbaarheid van 
vitamine DX, een onderdrukker van kan-
kerprocessen. Een mens heeft per dag zo’n 
gram calcium nodig. Een geringere inname 
kan het skelet verzwakken. Interessant voor 
krachtsporters is dat een inname van min-
der dan 800 milligram per dag soms 
gepaard gaat met een verhoogd vetper-
centage.XI Bij een inname van twee gram 
of meer calcium per dag stijgt volgens de 
studies de kans op kanker aanzienlijk. 

In zuivel zit calcium vast aan het eiwit. 
Hoeveel calcium een gram eiwit levert is 
bij elk product weer verschillend. Bij melk 
en yoghurt is het meestal iets meer dan 
25 milligram calcium per gram eiwit. Een 
gram eiwit in magere kwark levert zo’n 
dertien milligram calcium. Daardoor zijn 
melk en yoghurt melk efficiënte bronnen 
van calcium, maar minder geschikt om 
als belangrijkste eiwitbron voor gezond-
heidsbewuste krachtsporters te dienen. 
Wat dat betreft zijn eiwitsupplementen een 
uitkomst. Hoeveel calcium er in caseïne- 
en weisupplementen zit, hangt af van het 
proces dat de fabrikant gebruikt. Als de 
fabrikant zijn product een paar keer heeft 
gezuiverd - en dat zal meestal het geval 
zijn - moet je denken aan tienden van mil-
ligrammen calcium per gram eiwit. Als je 
twijfelt, kun je naar de leverancier bellen. 
Die cijfers moeten gewoon beschikbaar 
zijn. Het zijn standaardgegevens, die elke 
fabrikant bij wijze van spreken op zijn 
bureau heeft liggen. 

Hypercalcemie, zoals een te hoge inname 
van calcium officieel heet, uit zich in 
extreme gevallen in misselijkheid, overge-
ven, verwardheid en depressie. Symptomen 
die vaker voorkomen zijn futloosheid, ver-
moeidheid en dikwijls moeten urineren. 
Zorgen dat je voldoende vitamine D bin-
nenkrijgtXII en het geregeld consumeren 
van vetzuren uit visXIII en bewerkte toma-
tenproducten zoals tomatenpureeXIV zor-
gen in studies voor een forse vermindering 
van de kans op prostaatkanker. Gebruik je 
twee keer per week of vaker producten als 
tomatensoep, tomatensap of pastasaus, 

dan vermindert je kans op prostaatkanker 
met veertig procent.XV

Eieren 

Toen onderzoekers dachten dat een hoge 
inname van cholesterol automatisch leidt 
tot hartaanvallen, adviseerden ze consu-
menten weinig eierdooiers te eten. Wel, dat 
verband bleek niet zo hard te zijn. Het is er 
wel, het is alleen niet zo sterk als de onder-
zoekers hadden gedacht. Af en toe een ei 
mag volgens veel voedingsdeskundigen wel, 
als de totale inname aan vetten maar niet te 
hoog oploopt.XVI Het is niet zo dat je je 
‘dus’ kunt volstoppen met cholesterol zon-
der dat je er hinder van ondervindt.XVII 
Sommige krachtsporters hebben echter op 
de versoepeling van de richtlijnen gere-
ageerd door behoorlijk veel meer hele 
eieren te eten. Een reden daarvoor is dat 
dooiers ook eiwitten bevatten. Een volledig 
ei bevat 6.3 gram hoogwaardige eiwitten, 
5.6 gram vetten en tweehonderd milligram 
cholesterol. Knikker je de dooier weg, dan 
ben je bijna al je vetten en cholesterol 
kwijt, maar verlies je ook 2.7 gram eiwit. 
Een eiwit bevat dus nog maar 3.6 gram 
eiwitten. 

Meerdere eierdooiers per dag zijn echter 
niet gezond. Een eierdooier bevat evenveel 
cholesterol als 250 gram mager rundvlees, 
en met vier eierdooiers krijg je dus net 
zoveel cholesterol binnen als met een kilo 
rundvlees. 

Er zijn in de epidemiologische studies bijna 
geen cijfers beschikbaar over wat langdurig 
consumeren van meer dan twee eierdooi-
ers per dag voor de gezondheid betekent. 
Maar wat we weten, belooft weinig goeds 
voor de enthousiaste consumenten van 
volledige eieren. Bij hen neemt in een 
Japans onderzoek bijvoorbeeld de kans op 
sterfte met zestig procent toe ten opzichte 
van mensen die geen eieren eten. De kans 
op kanker verdubbelt.XVIII 

Net als bij vlees is er bij matig gebruik van 
eieren niets aan de hand. Er zijn zelfs stu-
dies waarin vrouwen die twee per week een 
ei eten de kans op borstkanker geringer is 
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dan bij vrouwen die nooit eieren eten. In 
diezelfde studies is het positieve effect ove-
rigens verdwenen bij een consumptie van 
een volledig ei per dag of meer.XIX 

Het is niet duidelijk wat het effect veroor-
zaakt. Het zou heel goed cholesterol kun-
nen zijn. Veel kankercellen groeien beter 
naarmate er meer cholesterol in het lichaam 
circuleert. Toxicologen maken zich echter 
ook zorgen over verontreinigingen in de 
voedselketen, zoals PCB’s en dioxines. In 
beide gevallen is de oplossing eenvoudig: 
verwoede consumenten van eieren kunnen 
hun risico’s decimeren door hun eierdooi-
ers niet op te eten. Met het verwijderen van 
het eigeel verwijder je de vetten, het choles-
terol en de eventuele verontreinigingen. 

Soja 

Sojaproducten zijn de snelste groeiers in 
de levensmiddelenbranche. Sojamelk, soja-
toetjes en eiwitconcentraten op sojabasis 
halen jaar na jaar adembenemende groeicij-
fers. Het einde van die ontwikkeling is nog 
niet in zicht, want de prijzen van dierlijke 
eiwitten zijn aan het stijgen. Over dertig 
jaar zal soja de belangrijkste eiwitbron zijn, 
voorspellen trendwatchers in de voedings-
industrie. 

Soja-eiwit heeft een redelijke voedings-
waarde, maar de biologische waarde is 
minder dan die van eieren, zuivel en vlees. 
Toch reageren sporters er in experimenten 
doorgaans net zo goed op als op de andere 
eiwitsoorten.XX Waarschijnlijk bevat soja, 
inclusief soja-eiwit-concentraat, stoffen die 
de effectiviteit van soja-eiwit als bouwstof 
voor de musculatuur verhogen.XXI Dat 
kunnen versuikerde steroïden in de soja 
zijn, de saponines, of de isoflavonoïden, 
die in het ene weefsel werken als een 
oestrogeen, maar soms ook juist als een 
antioestrogeen. De isoflavonoïden zitten 
overigens vast aan het soja-eiwit.

Vooral de isoflavonoïden zijn jaren-
lang onderwerp van discussie geweest. 
Onderzoekers schreven er soms allerlei 
positieve, maar soms ook uitgesproken 
negatieve gezondheidseffecten aan toe. Zo 
zou soja-eiwit het cholesterol verbeteren, 

op kanker. Eet je gemiddeld dertig gram 
vis per dag, dan halveert je kans op een 
hartaanval.XXVI De hoeveelheid omega-3-
visvetzuren EPA en DHA die je dan dage-
lijks binnenkrijgt, is ongeveer vierhonderd 
milligram. Supplementen slikken kan ook, 
maar een deel van het positieve effect van 
visconsumptie ontstaat waarschijnlijk door-
dat je rood vlees vervangt. Dat deel van het 
effect mis je als je supplementen slikt, maar 
evenveel rood vlees blijft eten.

Niet alle studies laten even sterke positieve 
effecten van vis zien. Dat komt misschien 
door verontreiniging met zware metalen 
of PCB’s.XXVII Dat risico verklein je door 
geen roofvissen te eten, maar vooral vis-
soorten die laag in de voedselketen staan. 
Kabeljauw en haring zijn veiliger dan zalm 
en paling. 

Een andere factor is de manier van berei-
ding. Gefrituurde vis lijkt de kans op som-
mige hartafwijkingen juist te verhogen. In 
het bereidingsproces ontstaan kennelijk 
stoffen die averechts werken.XXVIII 

Conclusie 

Er is niets mis met voedingsmiddelen als 
mager rood vlees, magere zuivel en volledi-
ge eieren. Matige consumptie ervan is zelfs 
aantoonbaar gezond. Dan moet je denken 
aan twee volledige eieren per week, twee 
of drie keer mager rood vlees per week en 
drie tot vier zuivelconsumpties per dag.
 
Dat is echter bij lange na niet genoeg 
om de eiwitbehoefte van krachtsporters 
te dekken. Gezondheidsbewuste sporters 
kunnen in de eerste plaats aanvulling zoe-
ken in de vorm van vis, kipfilet en eieren 
zonder dooier. Van vis staat vast dat het 
positieve gevolgen voor de gezondheid 
heeft. Verdere aanvulling kan komen van 
eiwitsupplementen. In de meeste wei- en 
caseïnepoeders zijn de mineralen, die zui-
vel in hoge hoeveelheden minder geschikt 
als eiwitbron maken, verwijderd. Soja-eiwit 
bevat tenslotte weliswaar hormoonimite-
rende stoffen, maar die hebben voor zover 
bekend alleen een mild positief effect op 
de gezondheid. 

maar ook en de testosteronspiegel ver-
lagen. Die discussie lijkt nu te zijn beëin-
digd. De positieve effecten van soja-eiwit 
op cholesterol bestaan, zegt een recente 
meta-studie, maar ze zijn klein. Vijftig gram 
soja-eiwit per dag verlaagt de spiegel van 
het ‘slechte’ LDL-cholesterol met slechts 
drie procent.XXII  

De negatieve effecten daarentegen zijn te 
verwaarlozen. Hormonale afwijkingen zijn 
niet gevonden. Wel vermindert een forse 
inname van soja-eiwit de omzetting van 
testosteron in DHT op de korte termijn in 
beperkte mate.XXIII Op de lange termijn 
zijn de gevolgen van een hoge consump-
tie van soja-eiwit misschien andersom. 
Proefdieren die hun hele leven soja-eiwit 
krijgen, maken zeker op latere leeftijd 
steeds meer geslachtshormoon aan.XXIV

  
Al met al is soja-eiwit helemaal niet zo’n 
slechte aanvullende eiwitbron voor kracht-
sporters. Verhoogt een forse inname van 
zuivel en vlees de kans op sterfte door 
kanker en hartaanvallen, een forse inname 
van plantaardig eiwit doet dat niet.XXV  
Dan praten we overigens over eiwitsupple-
menten op sojabasis, die je in reform- en 
vitaminezaken kunt kopen. Er is niets mis 
met levensmiddelen als tahoe en tempeh, 
maar de hoeveelheid eiwit die je via die 
producten binnen kunt krijgen is, verge-
leken met mager vlees en magere zuivel, 
betrekkelijk gering. 

Vis en kip 

Hierboven hebben we al een paar keer kip 
en vis genoemd. Daarom zijn we er hier 
kort over. Kip bevat per gram de helft van 
de hoeveelheid organisch ijzer die je vindt 
in rood vlees. Daarom vinden studies wel-
licht geen verband tussen de consumptie 
van kip en ziekten, en daarom is kip een 
uitstekende vervanger voor vlees. Of een 
extreme consumptie van kippenvlees ook 
zonder gevolgen voor de gezondheid is, 
kun je uit de studies niet afleiden. 

Vis heeft uitgesproken positieve effecten 
op de gezondheid. De vetzuren in vis, de 
omega-3-vetzuren, verminderen de kans 
op hartaanvallen, en misschien ook wel 
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Je moet tenslotte het verband tussen ziekte 
en voeding niet overdrijven. De kans dat je 
ziek zult worden door een misschien niet 
optimale eiwitbron is gering, als je kijkt 
naar de effecten van leefstijlfactoren als 

roken en alcohol. Een gretige biefstuke-
ter, die niet rookt en bovendien frequent 
traint, is stukken gezonder dan een roken-
de vegetariër. 
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